
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

 

A proteção da vida privada constitui uma prioridade para a PLW – ARTES DO ESPECTÁCULO 

E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA (adiante “PLW”). 

A PLW compromete-se, através da presente Política de Privacidade, a informá-lo sobre quem 

é, quais as finalidades para as quais recolhemos e tratamos os seus dados, como tratamos, 

com quem partilhamos, durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais, 

garantindo que os mesmos são recolhidos, partilhados e conservados tendo como referência 

as melhores práticas no domínio da segurança e da proteção dos dados pessoais, bem como, 

a forma de nos contactar e exercer os seus direitos. 

 

1. ÂMBITO 

A presente Política de Privacidade aplica-se a todos os dados pessoais recolhidos pela PLW 

através do site http://plw.pt.  

 

2. RESPONSAVEL PELO TRATAMENTO 

A sociedade PLW – ARTES DO ESPECTÁCULO E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA, com sede 

na Rua das Marinhas 59, moradia 21, freguesia de Gulpilhares e Valadares, concelho de Vila 

Nova de Gaia, CP 4405-663, com o número de identificação de pessoa coletiva e matrícula na 

Conservatória do Registo Comercial 510.572.731 é a entidade responsável pelo tratamento dos 

seus dados pessoais, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 24.º do Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados. 

 

3. RECOLHA, FINALIDADES DO TRATAMENTO E PRAZOS DE CONSERVAÇÃO 

I. Recolha 



 

 

Consoante as circunstâncias, poderão ser recolhidos, designadamente, os seguintes dados: 

• Nome; 

• Morada; 

• Contacto telefónico; 

• E-mail; 

• Cartão de Identificação; 

• NIF; 

• Profissão / Ocupação; 

• Empresa (se for o caso); 

• Altura; 

• Medidas de Busto / peito, cintura e anca; 

• Peso; 

• Cor dos olhos; 

• Cor do cabelo; 

• Tamanho de calçado; 

• Fotografia. 

No caso do titular dos dados ser criança (menor de idade), são, ainda recolhidos os seguintes 

dados: 

• Identificação do titular das responsabilidades parentais (nome completo, grau de 

parentesco, dados do cartão de identificação); 

• Contactos pessoais. 

 

II. Finalidades 

A PWL procede à recolha e tratamento dos dados pessoais, para as finalidades e nos termos e 

condições seguintes: 



 

 

a) No caso de candidaturas, através do nosso site ou diretamente para algum dos nossos 

emails, independentemente de se tratar de uma candidatura para colaborador ou para 

prestador de um serviço; 

b) Para efeitos de marketing, nomeadamente, envio de informação sobre trabalhos, 

espetáculos, newsletters, campanhas, mediante a utilização de endereço de correio 

eletrónico, desde que o titular aquando do registo no site, para tal tenha dado o seu 

prévio consentimento; 

c) Para instrução de dossiers / books; 

d) Para prossecução de interesses legítimos, nomeadamente, para informar sobre 

qualquer alteração aos serviços que prestamos. 

 

A PLW poderá também recolher informações sobre o hardware e o software do seu 

computador, podendo incluir o seu endereço de IP, tipo de browser, nomes de domínio, 

horários de acesso / tempo de utilização do nosso site e conteúdos visualizados. 

O fornecimento das informações solicitadas no âmbito do registo da Ficha de Inscrição reveste 

carácter obrigatório, sem os quais não é possível prosseguir com as finalidades acima 

referidas. 

III. Conservação 

A PLW conserva os dados pessoais apenas durante o período necessário à prossecução das 

finalidades para as quais foram recolhidos e no estrito cumprimento da lei. 

  

4. CONSENTIMENTO 

O titular dos dados tem o direito de retirar o seu consentimento em qualquer altura, embora 

esse direito não comprometa a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento 

previamente dado, nem o tratamento posterior dos mesmos dados, baseado noutra base legal, 

como é o caso do cumprimento do contrato ou da obrigação legal a que a PLW esteja sujeita. 



 

 

 

5. DIVULGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS DADOS 

A PLW poderá comunicar os seus dados pessoais a terceiros cuja colaboração seja 

indispensável à prestação dos serviços,   

São fornecidos a estes terceiros apenas os dados pessoais necessários para a prestação do 

serviço em causa. 

A PLW compromete-se a adotar as medidas necessárias e adequadas, por forma a assegurar 

que os terceiros que tenham acesso a tais dados pessoais, sejam reputados e ofereçam 

elevadas garantias a este nível. 

Em qualquer dos casos, a PLW permanece responsável pelo tratamento dos dados pessoais. 

 

6. DIREITOS DOS UTILIZADORES 

O utilizador deste site, e enquanto a PLW detiver ou tratar os seus dados pessoais, poderá, em 

qualquer momento e de forma gratuita, exercer os seguintes direitos: 

• Direito de informação; 

• Direito de acesso; 

• Direito de Retificação; 

• Direito de Apagamento (ou o direito a ser esquecido); 

• Direito à limitação de tratamento; 

• Direito de Portabilidade; 

• Direito de oposição; 

• Direito de não sujeição a decisões automatizadas. 

Os direitos supra mencionados poderão ser exercidos, por escrito, através do endereço de e-

mail info@plw.pt  

 

7. RECLAMAÇÕES 



 

 

Caso pretenda fazer uma reclamação sobre a forma como os seus dados pessoais estão a ser 

tratados pela PLW, ou como a sua reclamação foi tratada, tem o direito de apresentar 

diretamente uma reclamação à Autoridade de Proteção de Dados Nacional. Ou, em alternativa 

ou cumulativamente, intentar uma ação diretamente em tribunal. 

 

Contactos da AUTORIDADE DE CONTROLO: 

COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – CNPD 

Av. D. Carlos I, 134, 1º Andar 

1200-651 Lisboa 

Telf: (+351) 213.928.400,  

Fax: (+351) 213.976.832, 

E-mail: geral@cnpd.pt. 

 

8. SEGURANÇA DOS DADOS 

Os dados pessoais recolhidos serão tratados manual e / ou informaticamente, de acordo com a 

legislação aplicável. A PLW adotará as medidas de segurança apropriadas para assegurar a 

proteção dos seus dados pessoais e impedir o acesso a pessoas não autorizadas, mantendo a 

confidencialidade da sua informação, de acordo com esta Política de Privacidade e legislação 

aplicável. 

A PLW aplica diversas medidas técnicas e organizativas adequadas para proteger os seus 

dados pessoais, incluindo utilização de servidores seguros, firewalls, encriptação de dados de 

aplicações e de comunicações, recorrendo a diversos procedimentos técnicos e processos com 

vista a garantir a segurança dos seus dados pessoais por nós gerados contra eventuais 

utilizações indevidas, manipulações intencionais ou acidentais ou ainda contra eventuais 

apropriações por terceiros não autorizados.  

 



 

 

Durante uma inscrição, os dados tais como o nome do utilizador, a palavra-passe, o endereço 

de e-mail e as informações relativas à inscrição são guardados no âmbito de conexões 

seguras. Os dados em questão são, igualmente, guardados num servidor seguro.  

Com vista a garantir a proteção dos seus dados, nenhum dos seus dados pessoais será 

guardado de forma habitual no nosso programa informático de inscrições. Terá a possibilidade 

de eliminar estas informações a qualquer momento através de um simples pedido formulado 

para o endereço eletrónico info@plw.pt. 

 

9. DECISÕES AUTOMATIZADAS 

A PLW poderá elaborar perfis dos utilizadores, o que permitirá a adoção de decisões 

automatizadas, baseadas nas características pessoais, preferências, histórico de 

comportamento e localização.  

Nestes casos, o utilizador terá o direito de obter uma intervenção humana na decisão, de 

expressar o seu ponto de vista e de impugnar a decisão adotada pela PLW. 

 

10. POLÍTICA DE COOKIES 

A PLW utiliza no seu website cookies que permitem melhorar o desempenho e a experiência 

de navegação dos seus utilizadores.  

"Cookies" são pequenas etiquetas de software que são armazenadas nos equipamentos de 

acesso através do navegador (browser), retendo apenas informação relacionada com as 

preferências, não incluindo, como tal, os dados pessoais, guardando apenas informações 

genéricas. 

A aceitação dos nossos procedimentos automáticos de recolha de dados e o uso de cookies é 

necessária para tirar proveito dos muitos recursos e serviços oferecidos através deste website. 

Na eventualidade de optar por configurar o seu browser para bloquear e/ ou apagar cookies, 

não poderemos garantir que tenha acesso a todos os recursos e serviços deste website, 



 

 

designadamente, o computador pode não ser capaz de exibir as imagens que está atentar 

visualizar. 

A utilização de cookies é utilizada para facilitar funções como a navegação. 

 

11. ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A PLW reserva-se o direito de, a qualquer altura, atualizar esta Política de Privacidade. 

Solicitamos-lhe que reveja periodicamente este documento para se manter atualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


